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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 
 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jordanowie dla Klientów Instytucjonalnych” zwana dalej 

Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Jordanowie, zwanego 

dalej Bankiem. 

2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza 

kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych 

opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 

kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane 

w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty 

podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty 

kurierskie i telekomunikacyjne. 

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie 

obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy 

z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży 

produktu/usługi, której dotyczy. 

12. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych 

z Bankiem. 
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RACHUNKI BANKOWE 

TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe oraz prowadzone dla nich rachunki VAT 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
złotowe 

Pakiet 
Standard 

Pakiet 
Platinum 

Konto 
walutowe 

1. Otwarcie rachunku 

1.1 bieżącego 

jednorazowo 

25 zł 15 zł 0 zł 20 zł 

1.2 pomocniczego 17 zł 10 zł 5 zł 20 zł 

1.3 
bieżącego dla instytucji niekomercyjnych działających na 

rzecz gospodarstw domowych   
20 zł - - 20 zł 

1.4 bieżącego dla rolników 10 zł - - 20 zł 

1.5 rachunek VAT 0 zł 0 zł 0 zł - 

2. Prowadzenie rachunku 

2.1 bieżącego 

miesięcznie 

18 zł 15 zł 25 zł 20 zł 

2.2 pomocniczego 15 zł 15 zł 15 zł 20 zł 

2.3 
bieżącego/ pomocniczego dla instytucji niekomercyjnych 

działających na rzecz gospodarstw domowych   
5 zł - - 20 zł 

2.4 bieżącego / pomocniczego dla rolników 2 zł - - 20 zł 

2.5 rachunek VAT 0 zł 0 zł 0 zł - 

3. Usługa bankowości elektronicznej 

3.1 
Korzystanie z systemu eBankNet 
(za pierwszy wydany dostęp) 

miesięcznie 

4 zł 0 zł 4 zł 4 zł 

3.2 
Korzystanie z systemu eBankNet 
(za kolejny wydany dostęp) 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

3.3 
Dostęp do systemu eCorpoNet 
(dla jednego użytkownika) 

10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 

3.4 
Dostęp do systemu eCorpoNet 
(dla kolejnego użytkownika) 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.5 
Wysyłka SMS 

(autoryzacja oraz powiadomienia)
1
 

miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy SMS 

wysłany przez 

Bank 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

3.6 
Odblokowanie rachunku po zablokowaniu dostępu przez 

Klienta 
za czynność 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 

3.7 
Opłata za dostęp do dodatkowych rachunków w ramach 

jednego modulo 
jednorazowo 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówki 

4.1.

1 
na rachunek bieżący / pomocniczy rolników 

za wpłatę 

0,1 % 

min. 3 zł 
- - 

0,3 % 

min. 6 zł 

4.1.

2 
na rachunek bieżący / pomocniczy pozostałych podmiotów 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

4.2 Wypłata gotówki:
2
 

4.2.

1 
z rachunku bieżącego / pomocniczego rolników 

za wypłatę 

0,1 % 

min. 3 zł 
- - 

0,3 % 

min. 6 zł 

4.2.

2 

z rachunku bieżącego / pomocniczego pozostałych 

podmiotów 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

5. Polecenie przelewu 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.

1 
w placówce Banku 

za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.

2 
w systemie bankowości elektronicznej/ mobilnej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

5.2.

1 
w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł - 

5.2.

2 
w systemie bankowości elektronicznej/ mobilnej 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł - 

                                                
1
 Prowizja pobierana jest z rachunku Użytkownika i naliczana od ilości wysłanych komunikatów SMS. Opłaty nie pobiera się za odblokowanie funkcjonalności 

bankowości elektronicznej w ramach silnego uwierzytelnienia. 
2
 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty 

i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,5% kwoty awizowanej min. 50 zł. 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
złotowe 

Pakiet 
Standard 

Pakiet 
Platinum 

Konto 
walutowe 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 

5.3.

1 
w placówce Banku 

za przelew 

35 zł 35 zł 35 zł - 

5.3.

2 
w systemie bankowości elektronicznej 30 zł 30 zł 30 zł - 

5.4 Polecenie przelewu natychmiastowego w systemie BlueCash
3
 8 zł 8 zł 8 zł - 

5.5 
Polecenie przelewu natychmiastowego w systemie Express 

Elixir
 4

 
7 zł 7 zł 7 zł - 

6. Polecenie przelewu SEPA5
 

6.1 w placówce Banku 
za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.2 w systemie bankowości elektronicznej 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 

7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w walucie EUR w ramach EOG6
 

7.1 w placówce Banku 
za przelew 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

7.2 w systemie bankowości elektronicznej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8. 
Polecenie przelewu w walucie innej niż EUR w ramach EOG oraz polecenie przelewu w walucie obcej wysyłane do banku zagranicznego 
spoza EOG 

8.1 w placówce Banku 
za przelew 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

8.2 w systemie bankowości elektronicznej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

9. Realizacja przelewów walutowych otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych 

9.1 
przelew w walucie EUR otrzymany z banku krajowego lub 

zagranicznego w ramach EOG od 

otrzymanego 

przelewu 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 
przelew w walucie innej niż EUR otrzymany z banku 

krajowego lub zagranicznego w ramach EOG 
25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

9.3 przelew otrzymany z banku zagranicznego spoza EOG 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

10. Dodatkowe opłaty dotyczące przelewów walutowych 

10.

1 

Realizacja  polecenia przelewu w trybie „pilnym” w EUR, USD, 

GBP lub PLN 
od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

10.

2 

Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego polecenia 

przelewu, wykonane na zlecenie Klienta. Do opłaty doliczane 

są koszty banków trzecich. 

za zlecenie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

10.

3 
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

10.

4 

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ 

postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta. Do 

opłaty doliczane są koszty banków trzecich.
7
 

za zlecenie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

11. Zlecenie stałe 

11.

1 
Złożenie/ modyfikacja zlecenia stałego w jednostce Banku za czynność 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

11.

2 
Zlecenie stałe na rachunek w Banku: 

11.

2.1 
w placówce Banku 

za przelew 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.

2.2 
w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.

3 
Zlecenie stałe na rachunek w innym banku krajowym: 

11.

3.1 
w placówce Banku 

za przelew 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

11.

3.2 
w systemie bankowości elektronicznej 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 

  

                                                
3
 Usługa przelewu natychmiastowego BlueCash dostępna jest wyłącznie w bankowości elektronicznej eBankNet. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 

10 000 zł. 
4
 Usługa przelewu natychmiastowego Express Elixir dostępna jest wyłącznie w bankowości elektronicznej eBankNet. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu 

wynosi 10 000 zł. 
5
 Polecenie Przelewu SEPA - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). 
6
 EOG - Europejski Obszar Gospodarczy, jest to strefa wolnego handlu zrzeszająca kraje Unii Europejskiej (kraje UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) z wyjątkiem Szwajcarii. 
7
 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
złotowe 

Pakiet 
Standard 

Pakiet 
Platinum 

Konto 
walutowe 

12 Polecenie zapłaty 

12.

1 
Realizacja z rachunku dłużnika 

za zlecenie/ 

czynność 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

12.

2 
Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.

3 

Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 

środków na rachunku dłużnika 
6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

13 Karty płatnicze debetowe: VISA Business Debetowa, MasterCard Business, MasterCard Business PayPass, VISA Business EURO8
 

13.

1 
Wydanie karty płatniczej debetowej 

jednorazowo 

30 zł 30 zł 30 zł 10 zł 

13.

2 
Wznowienie karty płatniczej debetowej 30 zł 30 zł 30 zł 10 zł 

13.

3 
Wydanie duplikatu karty 15 zł 15 zł 15 zł 25 zł 

13.

4 
Obsługa pierwszej karty 

miesięcznie 

3 zł 0 zł 0 zł 7 zł 

13.

5 
Obsługa kolejnej karty 3 zł 3 zł 3 zł 7 zł 

13.

6 

Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.

7 
Wypłaty gotówki przy użyciu karty debetowej: 

13.

7.1 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach 

krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi 

umowami
9
 

od transakcji 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

3 %  

min. 10 zł 

13.

7.2 
w innych bankomatach w kraju 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 

3 %  

min. 10 zł 

13.

7.3 
w bankomatach za granicą 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 

3 %  

min. 10 zł 

13.

7.4 
w punktach akceptujących kartę w kraju oraz za granicą 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 

3 %  

min. 10 zł 

13.

7.5 
w placówkach Poczty Polskiej 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 2 % min. 6 zł 

3 %  

min. 10 zł 

13.

7.6 
awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

13.

8 
Wpłaty gotówki przy użyciu karty debetowej we wpłatomatach należących do podmiotów, oferujących taką usługę: 

13.

8.1 
w urządzeniach BS Jordanów 

od transakcji 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 
- 

13.

8.2 
w urządzeniach innych banków spółdzielczych 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 

0,3 % 

min. 6 zł 
- 

13.

8.3 
w urządzeniach sieci Planet Cash 

0,4 % 

min. 6 zł 

0,4 % 

min. 6 zł 

0,4 % 

min. 6 zł 
- 

13.

9 
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

10
 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

13.

10 
Odblokowanie numeru PIN – w placówce Banku 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

13.

11 

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika karty 
od transakcji 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.

12 
Czasowa blokada lub odblokowanie karty 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

13.

13 
Zmiana limitu w karcie 

od zmiany 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.

14 
Zmiana numeru PIN na portalu www.kartosfera.pl 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.

15 

Płatność telefonem za pomocą BS Pay / Google Pay / Apple 

Pay 
od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

  

                                                
8
 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  przy stosowaniu kursu własnego VISA 

powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
9
 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. 

10
 Bank nie pobiera opłaty za sprawdzenia salda w bankomatach Grupy BPS. 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Konto 
złotowe 

Pakiet 
Standard 

Pakiet 
Platinum 

Konto 
walutowe 

14 Usługa SMS Banking oraz bankowości telefonicznej  
14.

1 
Aktywacja usługi SMS Banking jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.

2 

Opłata za powiadamianie SMS o każdej zmianie salda na 

rachunku na telefon komórkowy 

miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy SMS 

wysłany przez 

Bank 

0,25 zł 0,25 zł 0 zł 0,25 zł 

14.

3 

Udostępnienie możliwości udzielenia informacji o stanie 

środków na rachunku Klienta na podstawie „hasła” 
jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15. Wyciąg z konta bankowego 

15.

1 

odbierany przez Posiadacza rachunku lub osobę 

upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 
za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.

2 

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na 

terenie kraju 
za wyciąg 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

15.

3 
wyciąg z JPK (w formie pliku) 

50 zł 
w tym VAT 

50 zł 
w tym VAT 

50 zł 
w tym VAT 

50 zł 
w tym VAT 

16 Wydanie blankietów czeków za blankiet 
wg ceny 

zakupu 

wg ceny 

zakupu 

wg ceny 

zakupu 
- 

17 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 
za czynność 

10 zł 10 zł 10 zł - 

18 Przyjęcie dyspozycji blokady bądź zmiany takiej dyspozycji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

19 Opłata za realizację zajęcia rachunku bankowego od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

20 Zmiana karty wzorów podpisów 

za czynność 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

21 
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień 
z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku bankowym 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

22 
Opłata za likwidację na wniosek Klienta rachunku 
bankowego 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 
LOKATY TERMINOWE 

TAB. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych oraz walutach 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Lokata w złotych Lokata w walucie 

1 Otwarcie rachunku 
miesięcznie 

0 zł 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku 0 zł 0 zł 

3 Wpłaty i wypłaty 

3.1 Wpłata gotówki na rachunek lokaty za wpłatę 0 zł 0 zł 

3.2 Wypłata gotówki z rachunku lokaty
11

 za wypłatę 0 zł 0 zł 

4 
Przekazanie środków z rachunku lokaty na rachunek bieżący 
Klienta 

za przelew 0 zł 0 zł 

 

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

TAB. 3 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych Klientów instytucjonalnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie potwierdzenia wykonania / otrzymania przelewu 

za dokument 

5 zł 

2 
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku bankowym lub opinii 
dotyczącej funkcjonowania rachunku bankowego 

100 zł w tym VAT 

3 Sporządzenie na wniosek posiadacza wydruku o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku): 

3.1 wydruk obrotów na rachunku w roku bieżącym 
za dokument 

7 zł 

3.2 wydruk obrotów na rachunku za lata poprzednie 12 zł 

4 
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty 
zaciągniętych kredytów oraz blokad z innych tytułów, za każdą zawartą umowę: 

4.1 z Bankiem 

od czynności 

0 zł 

4.2 z innymi bankami 150 zł 

4.3 z innymi podmiotami 200 zł 

                                                
11

 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej jeden dzień przed dokonaniem wypłaty. 
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KARTY KREDYTOWE 

TAB. 4 Karta kredytowa VISA12, Karta kredytowa MasterCard 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie nowej karty kredytowej 
jednorazowo 

0 zł 

2 Wznowienie karty kredytowej 0 zł 

3 Opłata roczna za obsługę karty: 

3.1 pobierana w 1 roku użytkowania 
rocznie 

0 zł 

3.2 pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania 0 zł / 75 zł
13

 

4 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 5 zł 

5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę od zmiany 0 zł 

6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 8 zł 

7 Telefoniczne odblokowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty od czynności 0 zł 

8 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty kredytowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 

9 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 

9.1 w kraju 
od transakcji 

3 % min. 5 zł 

9.2 za granicą 3 % min. 20 zł 

10 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie14 
od transakcji 

0 zł 

11 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji)15 0 zł 

12 Polecenie przelewu z karty za przelew 3 % min. 5 zł 

13 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty  jednorazowo 0 zł 

14 Opłata za obsługę nieterminowej spłaty od czynności 20 zł 

15 Przelew z karty za przelew 3% min. 5 zł 

 
KREDYTY ZŁOTOWE I GWARANCJE 

TAB. 5 Kredyty gospodarcze (dotyczy również rolników indywidualnych)16 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

0,5 % 

min. 400 zł 

max. 2 000 zł 

2 Prowizja od kwoty przyznanego lub podwyższanego kredytu17
 

2.1 Kredyt w rachunku  bieżącym 

2.1.

1 
do kwoty 500 000 zł 

jednorazowo od kwoty 

kredytu/ podwyższenia 

2 % 

2.1.

2 
powyżej 500 000 zł  do 1 000 000 zł 1,5 % 

2.1.

3 
powyżej 1 000 000 zł 1,2 % 

2.2 Kredyt inwestycyjny, Kredytowa Linia Hipoteczna, Kredyt obrotowy, Kredyt rewolwingowy 

2.2.

1 
do kwoty 500 000 zł 

jednorazowo od kwoty 

kredytu/ podwyższenia 

3 % 

2.2.

2 
powyżej 500 000 zł  do 1 000 000 zł 2 % 

2.2.

3 
powyżej 1 000 000 zł 1 % 

2.3 Kredyt płatniczy 5 % 

3 
Prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym / 
rewolwingowego18 

miesięcznie 1 % 

                                                
12

 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  przy stosowaniu kursu własnego 

VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
13

 Opłata nie jest pobierana, gdy suma wszystkich transakcji gotówkowych i bezgotówkowych obciążających rachunek płatniczy karty wyniesie co najmniej 20 000 zł 

w 12 miesięcznym okresie. 
14

 usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
15

 usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
16

 Stawki opłat i prowizji dla kredytów promocyjnych ustalane są wg odrębnej uchwały Zarządu. 
17

 Prowizja płatna jest w dniu zawarcia umowy kredytowej. W przypadku zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis prowizja od przyznanego kredytu może ulec 

obniżeniu o 0,1 p.p. (w ramach transferu korzyści). 
18

 Prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym / rewolwingowego zabezpieczonego gwarancją de minimis może ulec obniżeniu o 0,1 p.p. (w ramach 

transferu korzyści). 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

4 Czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej (aneksowanie) 

4.1 
zmiana harmonogramu spłat związana z wydłużeniem lub skróceniem okresu 

kredytowania 
jednorazowo od kwoty 

kredytu pozostającej do 

spłaty 

0,3 % 

min. 250 zł 

4.2 
zmiana sposobu naliczania odsetek (WIBOR/stopa Banku lub stopa 

Banku/WIBOR) 

0,3 % 

min. 350 zł 

4.3 

zmiana innych postanowień umowy o kredyt (z wyjątkiem terminu spłaty  i 

sposobu naliczania odsetek oraz rodzaju rat, dokonywanych na wniosek 

Klienta) –  jednorazowo 

jednorazowo 250 zł 

4.5 zmiana rodzaju rat (malejące/stałe lub stałe/malejące) 

jednorazowo od kwoty 

kredytu pozostającej do 

spłaty 

0,3 % 

min. 250 zł 

5 Prolongowanie raty kredytu jednorazowo 50 zł 

6 Wydanie promesy udzielenia kredytu 

6.1 do kwoty 500 000 zł jednorazowo od przyznanej 

kwoty 

0,3 % 

6.2 powyżej kwoty 500 000 zł 0,2 % 

7 
Sporządzenie odpisu umowy kredytowej na wniosek kredytobiorcy lub 
poręczyciela  

jednorazowo 

20 zł 

8 Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0 % 

9 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 
kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak 

100 zł w tym VAT 

10 Opłata za pisemne wyjaśnienie dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo 100 zł w tym VAT 

11 Sporządzenie wydruku historii kredytu 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
10 zł 

12 

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do kredytobiorcy 
lub jego poręczycieli po upływie terminu spłaty kredytu, odsetek lub terminu 
dostarczenia innych wymaganych dokumentów, do dostarczenia których 
kredytobiorca został zobowiązany w umowie 

od każdego wysłanego 

wezwania/ monitu/ 

upomnienia 

15 zł 

13 
Za zaświadczenie zezwalające na wykreślenie wpisów zastawów, hipoteki,    
przewłaszczenia, wszelkich cesji wierzytelności (polis ubezpieczeniowych) 

od dokumentu 80 zł 

14 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 
nieruchomości 

jednorazowo 

300 zł 

15 
Kontrola wstępna u Wnioskodawcy przed udzieleniem kredytu na działalność 
gospodarczą 

250 zł 

16 Kontrola celowości wykorzystania kredytu u Kredytobiorcy 200 zł 

 
TAB. 6 Gwarancje i poręczenia bankowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie każdego jednostkowego zlecenia 
udzielenia poręczenia lub gwarancji, linii (w ramach limitu) gwarancji/ 
regwarancji 

jednorazowo 200 zł 

2 
Przyznanie gwarancji, poręczenia, limitu gwarancji/ regwarancji w ramach 
linii gwarancji 

jednorazowo od przyznanej 

kwoty 
1 % 

3 Prowizja za korzystanie z każdej jednostkowej gwarancji, regwarancji,  poręczenia 

3.1 do 12 miesięcy jednorazowo od kwoty 

zobowiązania 

3 % 

3.2 powyżej 12 miesięcy 4 % 

4 
Wypłata gwarancji lub poręczenia (realizacja gwarancji/ regwarancji, 
poręczenia) 

od kwoty wypłaty/ realizacji 

1 % 

min. 200 zł 

max. 1 000 zł 

5 Prowizja od zwiększanej kwoty limitu – zwiększenie kwoty limitu w ramach linii gwarancji, gwarancji/ regwarancji, poręczenia (aneks) 

5.1 do 12 miesięcy jednorazowo od kwoty 

zwiększenia 

3 % 

5.2 powyżej 12 miesięcy 4 % 

6 
Zmiana innych postanowień umowy linii gwarancji/ gwarancji/ regwarancji/ 
poręczenia 

za aneks 250 zł 
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POZOSTAŁE USŁUGI 

TAB. 7 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie kserokopii umowy za dokument 20 zł 

2 Wydanie opinii o posiadanej zdolności kredytowej przez Klienta: 

2.1 do przetargu 
jednorazowo 

200 zł w tym VAT 

2.2 z badaniem  zdolności kredytowej 500 zł w tym VAT 

3 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom 
określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego19 

jednorazowo 

50 zł lub na zasadach 

wzajemności 

4 Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie20 maks. 500 zł 

5 Realizacja wniosku o zwrot płatności w systemie OGNIVO2 od wniosku 40 zł w tym VAT 

6 Wydanie portfela i klucza do skarbca nocnego jednorazowo 0 zł 

7. Czynności związane z akredytywą dokumentową od wykonanej usługi 

zgodnie z Taryfą opłat 

i prowizji bankowych 

Banku BPS S.A. dla 

klientów instytucjonalnych 

 
TAB. 8 Czynności kasowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:21
 

1.1 dla osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 

od transakcji 

0,1 % min. 5 zł 

1.2 dla podmiotów gospodarczych, prowadzone w BS Jordanów 0,3 % min. 5 zł  

1.3 
prowadzone w innych bankach krajowych, za wyjątkiem wpłat wymienionych 

w pkt 1.4 oraz pkt 1.5 
0,5 % min. 3,5 zł 

1.4 organizacji pożytku publicznego: 

1.4.

1 
w Banku Spółdzielczym 

od transakcji 

0 zł 

1.4.

2 
przekazywane do innego banku 0,3 % min. 2 zł 

1.5 wpłaty gotówkowe o obniżonej prowizji: 

1.5.

1 
za energię elektryczną 

od transakcji 

1,9 zł 

1.5.

2 
za rachunki telefoniczne 1,9 zł 

1.5.

3 
na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej, prowadzony w BS Jordanów 2 zł 

2 Opłata za przyjęcie banknotu wymagającego wymiany przez bank emisyjny jednorazowo 15 zł 

3 
Wymiana banknotów i monet na inny nominał, Klientom nie posiadającym 
konta rozliczeniowego w BS Jordanów 

od transakcji 

0,3 % min. 5 zł 

4 Realizacja zleceń gotówkowych w systemie SORBNET 0,5 % min. 35 zł 

5 Skup i sprzedaż walut obcych 0 zł 

6 
Wypłata środków, w przypadku wpływu na rachunek zamknięty, po 
uzgodnieniu z Klientem 

0,5 % min. 5 zł 

7 Wypłata gotówki w kasie Banku przy użyciu karty płatniczej 0,4 % min. 5 zł 

 

 

 

 

                                                
19

 Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 
20

 Dotyczy pkt 10 Zasad pobierania opłat prowizji bankowych. Zarząd Banku ustala opłatę wg rzeczywistych kosztów. Jeżeli jest to usługa bankowa nie pobiera się 

podatku VAT, w przypadku pozostałych usług pobiera się podatek VAT. 
21

 Dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy, jeżeli umowa z Posiadaczem 

rachunku przewiduje taką możliwość. 


